
Uglegruppens års-status 2006 
 

Uglegruppen, der nu tæller 67 medlemmer, startede ud den sidste weekend i april med sit tredje 
uglesymposium. Symposiet blev igen i år afholdt på Myrthuegård - Natur- og Kulturcenter ved 
Varde og som de 2 foregående år var interessen for at deltage i mødet også denne gang stor blandt 
uglegruppens medlemmer. 
Udover en gennemgang at de enkelte uglearters status, gylpundersøgelser (med Julie’s assistance)og 
forevisning af litteratur om ugler m. m., havde uglegruppen inviteret Peter Sunde og Julie Dahl 
Møller fra Zoologisk Museum i København. 
Peter Sunde gav mødedeltagerne en opdatering på Zoologisk Museums 3 årige kirkeugleprojekt og 
Julie Dahl Møller fortalte om sit arbejde med birkemusen og den overvågning (Novana) der i 
øjeblikket sker af arten. 
Flere af uglegruppens medlemmer deltager nu aktivt i eftersøgningen af birkemusen ved at 
indsende gylp fra (af Julie) særligt udvalgte lokaliteter. 
 
Uglegruppens aktiviteter med opsætning af redekasser, registrering af arten samt andre 
uglerelaterede aktiviteter fortsatte også i 2006 i højeste gear. 
Af eksempler på disse spændende aktiviteter kan nævnes: 
Et 2 dages arrangement i Givskud Zoo med Sebastian Klein og medlemmer af Vejle Amts 
sløruglegruppe. 
Alle aktiviteterne under arrangementet, bl.a. bygning af redekasser, foderautomater, foderbrætter 
m.m. var gratis, men der blev opfordret til at donere kr. 20,- til Dof’s arbejde med at redde de 
danske slørugler for hver ting man fremstillede. Ved arrangementets afslutning søndag eftermiddag 
kunne Projekt Slørugle v/ Klaus Dichmann modtage en check på i alt 8000 kr. 
 
På landsskuet i Herning havde Ringkøbing Amts uglegruppe igen i år opstillet en uglestand, som 
blev godt besøgt og flere gode kontakter til landmænd blev knyttet. 
 
Mediedækningen omkring uglegruppens arbejde har i hele 2006 været fantastisk, både i form af TV, 
radio og div. tidsskrifter og aviser, og der findes vel efterhånden næppe en person her i landet, som 
ikke på et eller andet tidspunkt har hørt eller læst om uglegruppens arbejde. 
 
En bestandsopgørelse for 2006 for sløruglens vedkommende er endnu ikke afsluttet, men en 
forsigtig vurdering er nok, at vi for første gang i år vil opleve en mindre nedgang i den samlede 
bestand siden projektets spæde start i efteråret 1996. Den forholdsvis lange kolde vinter med et tykt 
isdække, der især ramte Nordjyllands og Viborg Amt, gjorde det svært for sløruglen at finde 
tilstrækkeligt med føde i en længere periode, hvorved flere blev fundet døde af sult. 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Dichmann 
Sekretær i DOF’s Uglegruppe   
 
 
 
 
 
 
 


